Záv.účet r.2007

1. ROZPOČET MESTA ZVOLEN

Rozpočet mesta Zvolen na rok 2007 bol schválený uznesením MsZ č. 147/2006
zo dňa 27.11.2006 s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 823 700 000,-Sk.

Rozpočet bol upravený v priebehu roka nasledovnými šiestimi zmenami: dňa
26.02.2007 uznesením MsZ č. 13/2007 na 830 299 000,-Sk, dňa 26.03.2007 uznesením
MsZ č. 28/2007 na 870 684 000,-Sk , dňa 28.05.2007 uznesením MsZ č. 57/2007 na
881 946 000,-Sk, dňa 30.07.2007 uznesením MsZ č.84/2007 na 890 930 000,-Sk, dňa
24.09.2007 uznesením MsZ č. 93/2007 na 850 889 000,-Sk, dňa 26.11.2007 uznesením
MsZ č. 112/2007 na konečný objem 746 834 000,-Sk.
Zmeny v štruktúre bežného , kapitálového rozpočtu a finančných operácií za rok
2007 sú uvedené v nasledovnej tabuľke v tisíc Sk:

Ukazovateľ

Schválený

Upravený

Upravený

Upravený

Upravený Upravený Upravený

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

r.2007

I.zmena

II.zmena

III.zmena

IV.zmena

V.zmena

VI.zmena

BEŽNÉ PRÍJMY

564 949

571 548

571 548

572 710

581 194

582 309

605 509

BEŽNÉ VÝDAVKY

564 233

570 832

592 425

589 486

595 347

584 535

593 259

716

716

-20 877

-16 776

-14 153

-2 226

12 250

163 227

163 227

203 612

208 512

209 012

201 725

75 463

8 107

8 107

8 107

8 107

8 607

10 262

11 202

155 120

155 120

195 505

200 405

200 405

191 463

64 261

95 524

95 524

95 524

100 724

100 724

66 855

65 862

251 360

251 360

270 152

284 353

286 976

256 092

142 373

-155 836

-155 836

-174 628

-183 629

-186 252

-189 237

-76 511

PRÍJMY CELKOM

823 700

830 299

870 684

881 946

890 930

850 889

746 834

VÝDAVKY CELKOM

823 700

830 299

870 684

881 946

890 930

850 889

746 834

0

0

0

0

0

0

0

BEŽNÝ ROZPOČET (P-V)

PRÍJMOVÉ FIN. OPERÁCIE
VÝDAV. FIN. OPERÁCIE
FINANČNÉ OPERÁCIE (P-V)

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET(P-V)

PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V)

Zníženie celkového schváleného rozpočtu na rok 2007 o 76 866 tis.Sk
a realizovanie niekoľkých zmien rozpočtu v priebehu roka bolo hlavne z nasledovných
dôvodov:
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I.zmena rozpočtu- zvýšenie rozpočtu o 6 599 tis.Sk na financovanie neštátnych ZUŠ a
neštátnych školských zariadení v roku 2007. Mestu Zvolen vyplýva v zmysle zákona
povinnosť financovať prevádzku 10 súkromných základných umeleckých škôl a
školských zariadení s predpokladanou dotáciou na celý rok 2007 vo výške 18 979 tis.
Sk.
II.zmena rozpočtu- zvýšenie rozpočtu o 40 385 tis.Sk, na základe rozdelenia výsledku
hospodárenia za rok 2006.
III.zmena rozpočtu- v rámci III.zmeny rozpočtu bol zvýšený celkový rozpočet o 11
262 tis.Sk. Ovplyvnilo to hlavne prijatie dotácie z Environmentálneho fondu na
výstavbu ČOV a kanalizácie Zvolen - Lukové vo výške 5 200 tis.Sk a použitie
rezervného fondu vo výške 4 900 tis.Sk na zateplenie budovy MsÚ ako aj zvýšenie
vlastných príjmov školských zariadení v objeme 1 162 tis.Sk.
IV.zmena rozpočtu- zvýšenie rozpočtu o 8 984 tis.Sk bolo hlavne z dôvodu prijatia
pôžičky od spoločnosti A. En.Slovensko s.r.o. za účelom splatenia základného imania
vo výške 500 tis. Sk k založeniu obchodnej spoločnosti Zvolenská ek.spoločnosť a.s.
Zvýšenie finančných prostriedkov na výkup pozemkov pod IV.ZŠ na Hôrke zo
7 150 tis . Sk na 11 822 tis.Sk .Financovanie neštátnych ZUŠ a neštátnych školských
zariadení na rok 2007. Prvá časť mimoriadnej dotácie pre Mesto Zvolen bola stanovená
vo výške 6 599 tis. Sk v rámci prvej zmeny rozpočtu a druhá časť dotácie vo výške 5
861 tis.Sk v rámci IV.zmeny rozpočtu.
V.zmena rozpočtu- zníženie rozpočtu o 40 041 tis.Sk zapríčinilo najmä vypustenie
plánovanej rekonštrukcie chladiaceho zariadenia na zimnom štadióne z kapitálového
rozpočtu v celkovom objeme 41 250 tis.Sk. Financovanie rekonštrukcie bolo plánované
z dotácie zo štátneho rozpočtu.
VI.zmena rozpočtu- v rámci poslednej zmeny rozpočtu bol celkový objem znížený o
104 055 tis. Sk .Zníženie zapríčinilo najmä vypustenie
plánovanej rekonštrukcie
II.etapy Nám.SNP z kapitálového rozpočtu v celkovom objeme 111 027 tis.Sk.
Financovanie rekonštrukcie bolo plánované z úverových zdrojov v objeme 96 727 tis.Sk
a zvyšok finančných prostriedkov vo výške 14 300 tis.Sk z vlastných zdrojov. V rámci
bežného rozpočtu došlo k zvýšeniu príjmov a výdavkov vo výške 3 290 tis.Sk určených
na správu bytov vo vlastníctve mesta, ktoré spravuje SBD.

Súčasťou zmien rozpočtu sú aj rozpočtové opatrenia v zmysle uznesenia MsZ
č.29/2007 zo dňa 26.03.2007 v kompetencii vedúcich útvarov MsÚ, prednostu a
primátora mesta, ktoré boli realizované priebežne počas roka.
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2. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Hospodárenie mesta Zvolen sa v roku 2007 riadilo hlavne zákonmi
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy v platnom znení
a rozpočtom Mesta Zvolen na rok 2007.

Ukazovateľ
BEŽNÉ PRÍJMY
BEŽNÉ VÝDAVKY
BEŽNÝ ROZPOČET (P-V)
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

FINANČNÉ OPERÁCIE (P-V)
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (P-V)
PRÍJMY CELKOM
VÝDAVKY CELKOM
PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V)

Skutočnosť
rozpočtu
k 31.12.07

Schválený
rozpočet
r.2007
564 949
564 233
716

Upravený
rozpočet
VI.zmena
605 509
593 259
12 250

163 227
8 107
155 120

75 463
11 202
64 261

48 535
11 377
37 158

95 524
251 360
-155 836

65 862
142 373
-76 511

60 781
129 069
-68 288

823 700
823 700
0

746 834
746 834
0

729 637
717 940
11 697

620 321
577 494
42 827

Prebytok rozpočtového hospodárenia Mesta Zvolen za rok 2007 predstavuje
sumu 11 697 502,35 Sk.
Výsledok hospodárenia tvoria hlavne: nevyčerpané finančné prostriedky zo
štátneho rozpočtu vo výške 2 330 971,27 Sk za oblasť školstva a sociálnej
problematiky, zostatky finančných prostriedkov na účtoch školských zariadení vo
výške 8 575 689,87 Sk (vrátane fin.prostriedkov zo ŠR) a zostatok na problematiku
správy bytov vo výške 1 570 426,48 Sk.
Disponibilný zostatok 558 720,89 Sk je vo výške 274 171,60 Sk účelovo
viazaný na prechádzajúce výdavky, ktoré budú čerpané v roku 2008.
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3. BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV
Podiel príjmov a výdavkov k 31.12.2007 k upravenému rozpočtu:
(v tisíc Sk)
Názov

Upravený

PRÍJMY CELKOM
VÝDAVKY CELKOM
Rozdiel

rozpočet
746 834
746 834

Skutočnosť
k 31.12.2007
729 637
717 940
11 697

%plnenia

rozdiel

%čerpania

rozpočetskutočnosť

98%
96%

-17 197
-28 894

Plnenie príjmovej časti rozpočtu na 98% bolo zapríčinené hlavne nerealizovaním
prevodov z rezervného fondu, čo má vplyv na
plnenie finančných operácií.
K prevodom z fondov mesta dochádza len vtedy, pokiaľ mesto nemá na bežnom účte
dostatok finančných prostriedkov na financovanie svojich záväzkov.
Výrazným
príjmom rozpočtu mesta je daň z príjmu fyzických osôb poukazovaná územnej
samospráve. Výnos dane z príjmov predstavuje stabilný príjem do rozpočtu mesta a
v roku 2007 predstavoval na jedného obyvateľa mesta Zvolen v priemere čiastku
5 694,-Sk. Vývoj tejto dane má narastajúcu tendenciu. Oproti roku 2006 bol príjem
rozpočtu mesta v roku 2007 o 36 674 tis.Sk vyšší.
V rámci nedaňových príjmov bol príjem mesta vyšší o 6 810 tis. Sk z toho príjem
zo správnych poplatkov bol vyšší o 2 382 tis.Sk, ako bol predpoklad (podrobnejšie
v príjmovej časti správy).
Čerpanie výdavkov na 96% je v percentuálnom pomere viac o 4% oproti roku
2006, v rámci objemu skutočnosti je čerpanie o 48 879 tis. Sk vyššie ako bolo v roku
2006. Nedočerpanie rozpočtu bolo zapríčinené hlavne nezrealizovaním investícií
v roku 2007 v schválenom objeme a nedočerpaním bežných výdavkov vo výške 15 765
tis.Sk ,čo predstavuje 2,66% z celkových bežných výdavkov čo je primerané objemu
finančných prostriedkov a problematike súvisiacej so zabezpečením hlavných
samosprávnych funkcií mesta.

Vývoj príjmov a výdavkov rozpočtu od roku 2004:

Názov
PRÍJMY
VÝDAVKY
Rozdiel

r.2004
630 907
600 159
30 748

r.2005
729 307
647 296
82 011

r.2006
767 740
669 061
98 679

r.2007
729 637
717 940
11 697
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4. PRIEBEH FINANČNÉHO TOKU PRÍJMOV A VÝDAVKOV
V priebehu roku 2007 bolo Mesto Zvolen schopné splácať svoje záväzky vždy
v lehote splatnosti. Finančný tok mesta bol v súlade s príjmovou časťou rozpočtu ako aj
výdavkovou časťou. Zvýšenie príjmov a výdavkov vo finančnom toku zapríčinilo tak
ako aj po minulé roky výber dani z nehnuteľnosti v mesiacoch apríl, máj. Štvrťročné
nárasty objemu príjmov a výdavkov ovplyvnila problematika prenesených kompetencií
hlavne v oblasti školstva.
V rámci IV.Q nastal nárast čerpania výdavkov a plnenia príjmov z dôvodu
ukončovania realizácie finančne náročných investícií (rekonštrukcia Domu služieb,
opravy MK, rekonštrukcia budovy MsÚ, výkupy pozemkov IV.ZŠ...).
(v tisíc Sk)
mesiac
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

príjmy
51 890
57 963
55 730
109 320
63 788
47 486
58 193
50 526
46 913
60 661
49 053
78 114

výdavky
25 124
28 507
64 799
32 880
36 505
94 083
51 506
33 751
89 516
57 493
36 346
167 430

zostatok
26 766
56 222
47 153
123 593
150 876
104 279
110 966
127 741
85 138
88 306
101 013

11 697

Z grafického znázornenia (v tisíc Sk) vyplýva, že v priebehu roka bol finančný
tok Mesta Zvolen stabilný a nebolo potrebné používať na financovanie výdavkov
finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške schváleného rozpočtu na rok 2007:
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5. PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Názov
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
PRÍJMY CELKOM

Upravený
rozpočet
605 509
65 862
75 463
746 834

Plnenie
%
k 31.12.2007 plnenia
620 321 102%
60 781 92%
48 535 64%
729 637 98%

rozdiel
rozpočetskutočnosť

14 812
-5 081
-26 928
-17 197

Plnenie jednotlivých položiek príjmovej časti rozpočtu je v tabuľkovej časti správy.
Hlavným zdrojom príjmov rozpočtu Mesta Zvolen v roku 2007 boli daňové
príjmy, ktoré tvoria 48% celkových príjmov. Jedná sa hlavne o výnos na daniach
z príjmov fyzických osôb, ktorá je najväčším zdrojom príjmu Mesta Zvolen a je určená
na prefinancovanie základných funkcií samosprávy a prefinancovanie originálnych
kompetencií ako je opatrovateľská služba, školstvo (MŠ,ŠJ, ZUŠ, CVČ).
Súčasťou daňových príjmov sú príjmy z miestnych daní a poplatku za
komunálny odpad (viď tabuľka), ktorých príjem bol v roku 2007 vo výške 43772 tis.Sk.
Názov dane a poplatku
(v tisíc Sk)
Daň za psa
Daň za nevýherné hracie prístroje
Daň za predajné automaty
Daň za ubytovanie
Dobývací priestor
Záber verejného priestranstva
Záber VP- jarmoky, ambul. predaj

Dobeh zruš. daní- reklama,
alkohol
Parkovacie karty
Sankcie v daňovom konaní
Komunálny odpad
CELKOM

Plnenie

%

r.2007
1 500
200
100
300
28
800
1 021
30

k 31.12.2007
1 620
168
103
400
29
2 030

plnenia

4 100
65
32 050
40 194

Rozpočet

108%
84%
103%
133%
104%
254%

1 302

128%

34

113%

4 601
163
33 322
43 772

112%
251%
104%
109%

Pozemky
Stavby
Byty
Daň z
nehnuteľnosti Rozpočet Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť
r.2004
3 200
3 343
33 660
33 071
1 337
1 535
r.2005
6 981
6 981
48 447
51 625
2 763
2 814
r.2006
3 500
3 501
52 980
59 154
1 880
1 876
r.2007
3 500
3 067
57 300
54 709
2 050
1 782

DZN
celkom

37 949
61 420
64 531
59 558
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Daň za psa – Počet daňovníkov k 31.12.2007 bol 2036. V rámci kontroly bolo
zaslaných 138 výziev na podanie priznania k dani za psa. Počet novo zaevidovaných
daňovníkov je 460. Psa v priebehu roka odhlásilo 172 daňovníkov.
Daň za užívanie verejného priestranstva – predmetom dane za užívanie
verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a to umiestnením
zariadenia na služby, umiestnením cirkusu, kolotoča, sezónneho posedenia, stavebného
materiálu, dočasné parkovanie vozidiel. Počet daňovníkov je 95. V roku 2007 bolo
vydaných 198 platobných výmerov. Osobitným prípadom bolo užívanie verejného
priestranstva
z dôvodu modernizácie vykurovacích systémov a slaboprúdových
elektrických rozvodov, kde bola daň vyrubená v celkovej výške 1 119 984 Sk.
Daň za ubytovanie – predmetom dane za ubytovanie je prechodné ubytovanie
fyzickej osoby v ubytovacom zariadení (hotel, penzión a pod.). Platiteľom dane je
prevádzkovateľ zariadenia, ktorý prechodné ubytovanie poskytuje. Daň sa odvádza
štvrťročne za počet prenocovaní.
Daň za predajné automaty - predmetom dane za predajné automaty sú prístroje
a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu. Sú to hlavne nápojové automaty
umiestnené na verejnom priestranstve. V roku 2007 bolo vydaných 42 platobných
výmerov. V mesiaci august bola v spolupráci s mestskou políciou vykonaná kontrola
prevádzok na území mesta, v ktorých je možné prevádzkovať predajné automaty.
Celkovo bolo skontrolovaných 32 prevádzok. Porušenie zákona a VZN mesta bolo
zistené v 8 prípadoch.
Daň za nevýherné hracie prístroje – predmetom dane sú nevýherné hracie
prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú peňažnú
výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. K 31.12.2007 sme
evidovali na území mesta 68 prístrojov podliehajúcich dani. V priebehu roka 2007 bolo
odstránených 14 ks prístrojov, čo má za následok nenaplnenie rozpočtu.
Daň z nehnuteľností – predmetom dane sú všetky nehnuteľnosti na území
mesta, ktoré vlastní fyzická alebo právnická osoba. V roku 2007 bolo vydaných celkom
16 225 platobných výmerov, z toho 546 pre právnické osoby a podnikateľov a 15 679
pre fyzické osoby. Nové daňové priznanie podalo približne 2300 daňovníkov.
V priebehu roka bola vykonaná kontrola, na základe ktorej bola daň dorubená vo výške
632 tis.Sk. Nedoplatky sú vymáhané v zmysle daňového exekučného konania.
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Poplatok za komunálny odpad – poplatok za komunálny odpad sa platí za
odpad, ktorý je produkovaný na území mesta. Poplatok platí každá fyzická osoba
s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta, právnická osoba alebo fyzická
osoba podnikajúca na území mesta . V roku 2007 bolo vydaných celkom 40 621
platobných výmerov za KO, z toho pre podnikateľov 1725 a pre fyzické osoby 38896.
V rámci súčinnosti tretích osôb bolo zaslaných 50 žiadostí na poskytnutie údajov
potrebných k daňovému exekučnému konaniu. Celkom bolo žiadaných 900 prípadov.
Exekučne bola vymáhaná suma 1 600 tis.Sk. Nedoplatky sú vymáhané v zmysle
daňového exekučného konania.
19%-nú časť príjmov v roku 2007 tvorili granty a transfery, ktoré boli účelovo
určené na financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva, matriky, ŠFRB,
stavebného úradu, registra obyvateľstva a ostatných činností, ktoré sú financované
z cudzích zdrojov .
V roku 2007 bola dokončená výstavba 26 nájomných bytov na Zl.Potoku +
technická infraštruktúra, na ktorú bola z MV RR SR poskytnutá dotácia v celkovej
výške 10 777 tis.Sk.
Prehľad získaných grantov a transferov v roku 2007
tisíc Sk

účel použitia

KÚ životného prostredia

173 Prenesený výkon v oblasti živ.prostredia

Fond sociálneho rozvoja

876 Komunitní pracovníci

Krajský školský úrad

1 060 Školský úrad

Obvodný úrad

1 085 Prenesený výkon v oblasti matriky

Úrad práce soc.vecí a rodiny

279 Rodinné prídavky na dieťa

Z rozpočtu obcí

1 115 Spoločný obecný úrad

Krajský stavebný úrad

1 055 Prenesený výkon - stavebný úrad

MVaRR

398 Prenesený výkon v oblasti ŠFRB

Úrad práce soc.vecí a rodiny

2 392 Dávky v hmotnej núdzi

Úrad práce soc.vecí a rodiny

1 906 Koordinátori, aktivačná činnosť

Humanitný čin roka

25 Útulok pre bezdomovcov

Krajský úrad, B.Bystrica

50 Daj prednosť životu

Recyklačný fond
Krajský stavebný úrad

402 Recyklačný fond
94 Stavebný úrad - účelové

Krajský úrad

188 Vojnové hroby

Ministerstvo vnútra SR

431 Register obyvateľstva

Enviromentálny fond

5 200 Lukové a kanal. ČOV

Min. výstavby a reg. rozvoja

8 913 Zlatý Potok, 26.b.j. +PD

Min. výstavby a reg. rozvoja

1 864 TI.Zlatý Potok

Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Vzdelávacia spoločnosť,s.r.o.

Celkom

7 Odbor školstva
129 961 Prenesené kompetencie školstvo
1 Personálne mzdy
157 475
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V rámci nedaňových príjmov bolo plnenie 130 713 tis.Sk. Jedná sa o príjmy
z vlastníctva majetku mesta ako sú príjmy z prenájmu nebytových priestorov, prenájmu
trhových stolov, pozemkov a v roku 2007 bol výrazný príjem z podnikania od
spoločností, v ktorých má mesto podiel.
Príjem z dividend bol v objeme 12 812 tis.Sk od spoločností MPBH s.r.o - 4 637
tis.Sk, Stred.vod.spoločnosť a.s. 6 159 tis.Sk, Spoločnosť Pohronie 1 917 tis.Sk, Dexia
banka Slovensko a.s 99 tis.Sk.
V rámci nedaňových príjmov mesto vybralo 15 145 tis.Sk za správne poplatky –
matričná činnosť , stavebná správa a to za podanie žiadostí o stavebné povolenie,
žiadostí o dodatočné povolenie stavby, zmenu užívateľa stavby a odstránenie stavby,
povolenie za výherné hracie prístroje. Za rok 2007 bol počet matričných úkonov
13 149, úkony spojené s osvedčovacou agendou 1 561.
Súčasťou nedaňových príjmov vo výške 1 891 tis.Sk sú aj príjmy z úrokov,
termínovaných vkladov a ostatných operácií na finančnom trhu . Prekročenie rozpočtu
spôsobila aj úhrada nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve mesta , zaplatená
vopred na rok 2008 v celkovej výške 427 tis.Sk.
Nedaňové príjmy sú aj príjmy z uložených pokút, sankcií . V roku 2007 bol
celkový príjem na pokutách vo výške 1 358 tis.Sk z toho uloženie pokút MsP 807 tis.Sk
V priebehu roka 2007 došlo k niekoľkým poistným udalostiam na majetku
mesta, z čoho bol príjem do rozpočtu mesta za poistné plnenie za naledovné objekty:
Zaplavenie suterénu Dom Ďuriančík - poistné plnenie v hodnote 252 112,-Sk
Víchrica – objekt tržnica, Jegorky, kúpalisko Neresnica, BAMA práčovňa - poistné
plnenie- 333 568,-Sk
Víchrica - Lučenecká cesta, VŠŠ- poistné plnenie v j hodnote 350.720,-Sk
Víchrica - Sokolská 107, byty nižšieho štandardu - poistné plnenie 285.365,-Sk

Plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 60 781 tis.Sk. Plnenie ovplyvnilo
prijatie dotácií vo výške 16 070 tis.Sk na výstavbu 26 b.j. na Zl.Potoku a výstavbu
kanalizácie ČOV Lukové, 94 tis.Sk zo štátneho rozpočtu na nákup kapitálových
výdavkov spojených s problematikov stavebnej správy .
Z predaja kapitálových aktív a pozemkov bol príjem vo výške 44 711 tis.Sk.
Jedná sa o príjmy z predaja odkúpených bytov ,bytov predaných dražbou, pozemkov.
V roku 2007 bol hlavný príjem z predaja pozemkov od spoločnosti VAV invest s.r.o. s
vo výške 28 404 tis.Sk, predaj pozemkov všešportový areál vo výške 4 245 tis.Sk
a príjem z predaja pozemkov pod IBV vo výške 3 683 tis.Sk.
Na plnení finančných operácií vo výške 48 535 tis.Sk sa podieľalo prijatie
dlhodobých úverov na dokončenie výstavby nájomných bytov na Zl.Potok zo ŠFRB vo
výške 5 621 tis.Sk .
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V časti prevodov z peňažných fondov boli premietnuté príjmy z prebytku
hospodárenia za rok 2006 vo výške 42 150 tis.Sk .

6. VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU
Výdavky rozpočtu Mesta Zvolen boli čerpané v celkovej výške 717 940 tis.Sk čo
predstavuje 96% výdavkov upraveného rozpočtu (viď tabuľka v tisíc Sk):

Názov

Upravený
rozpočet

Čerpanie

%

rozdiel

k 31.12.2007

čerpania

rozpočetskutočnosť

Bežné výdavky

593 259

577 494

97%

-15 765

Kapitálové výdavky

142 373

129 069

91%

-13 304

Finančné operácie
VÝDAVKY CELKOM

11 202
746 834

11 377
717 940

102%
96%

175
-28 894

BEŽNÉ VÝDAVKY
Špecifikácia bežných výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie je podrobne
uvedená v tabuľkovej časti správy podľa jednotlivých kategórií rozpočtu.

01 -

VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY

MsÚ zabezpečuje samosprávne funkcie vyplývajúce zo zákona o obecnom
zriadení, ako aj prenesený výkon štátnej správy. V rámci týchto výdavkov verejnej
správy boli čerpané výdavky na prevádzku a správu MsÚ ako sú hlavne- mzdy , platy a
odvody do poisťovní sociálneho zabezpečenia, energie, materiálové výdavky a výdavky
na údržbu budovy.
Materiál – finančné prostriedky boli použité na interiérové vybavenie kancelárií
v budove MsÚ, informačné tabule na prízemí budovy, evidenčné čísla a ostatný
prevádzkový materiál.
Služby - výdavky na školenia zamestnancov, stravovanie, geodetické a
kartografické práce, deratizácia a revízie zariadení,umývanie okien na budove MsÚ,
čistenie priestorov, auditorské služby , poplatky , odmeny poslancom MsZ, MsR.
Zahraničná oblasť- výdavky spojené s návštevou družobných návštev a
zahraničných pracovných ciest :
- družobná návšteva mesta Prachatice – Tradičný futbalový turnaj, marec 2007
10
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- družobná návšteva mesta Prachatice – Zlatá stezka, jún 2007
- družobná návšteva mesta Zwolen – Dni Jana Kochanovskeho, jún 2007
- družobná návšteva mesta Totkomlos – Dni Slovenského Komloša, august 2007
- návšteva družobných miest vo Zvolene – Výstup na Pustý hrad (Prachatice, Zwolen,
Totkomlos, Rivne), september 2007 a návšteva partnerského mesta Prachatice apríl
2007
Transakcie verejného dlhu- výdavky vo výške 3 009 tis.Sk zahrňujú splátky
úrokov z úveru-26 b.j. Hôrka, 60 b.j. Zl.Potok, Hronská ul., Nám.SNP .

02 -

CIVILNÁ OBRANA

Výdavky vo výške 90 tis.Sk sú na civilnú obranu a zvláštne úlohy, z toho:
školenia, telekomunikačné služby, dopravné, prenájom zariadení.

03 -

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Najväčšie výdavky z rozpočtu počas roka boli vynaložené na mzdy, odvody,
služby za tlač parkovacích kariet jednorázových, upratovanie priestorov mestskej
polície, prevádzku karanténnej stanice a províziu predajcom parkovacích kariet,
preškolenie všetkých vodičov vozidiel a 4 zamestnancov na práce vo výškach, výstroj
príslušníkov MsP.
V júni 2007 bol vozový park MsP doplnený o dve nové vozidlá Seat Ibiza,
zaradené do výkonu, v dôsledku čoho sa výrazne znížili výdavky na servis a údržbu
vozidiel. Počas roka pokračovala výmena CO masiek, dokúpených bolo ďalších 10
kusov s kombinovanými filtrami, majetok bol doplnený aj o detektor kovov,
nepriestrelné vesty, protidemonštračné prilby a obušky, postroj na práce vo výškach,
technické zariadenia na zabránenie odjazdu vozidiel - tzv „papuče“. Postupne
prebiehala výmena prenosných a vozidlových rádiostaníc za nové typy s utajovačom
hovorov. Výpočtová technika bola modernizovaná a dovybavená dvomi PC zostavami
s tlačiarňou a jedným LCD monitorom na kamerový systém.
Prehľad konkrétnych výdavkov z jednotlivých položiek rozpočtu
Energie:
• odber elektrickej energie na kamerový systém v CMZ, prevádzkové náklady –
vodné, stočné, elektrická energia, poštovné služby a telefóny, prevádzka
geopozičného systému mesta
Materiál:
• kancelárske kreslo na režimové pracovisko, výmena kancelárskych stoličiek
v kancelárii náčelníka a doplnenie interiéru stolíkom pod PC a TV
• výmena 2 ks PC zostavy s tlačiarňou v služobnej miestnosti
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• obnova zastaralých rádiostaníc a náhlavných súprav – postupná výmena za nové
typy s maskovačmi hovorov
• nepriestrelné vesty, protidemonštračné prilby a obušky, postroj na práce vo
výškach
• blokovacie zariadenia pre osobné vozidlá
• detektor kovov
• výstrojné súčiastky – tričká, šiltovky, obuv (prechodná, letná, zimná), košele,
zimná výstroj - nohavice, rukavice, čiapky pletené, roláky pletené; kravaty,
puzdrá na pištole, obranné spreje kaser
Dopravné:
• výdavky za benzín, motorový olej a spotrebný automateriál
• servisné prehliadky a opravy vozidiel: výmena pneumatík, oprava sedadiel vo
VW Polo, polep dvoch nových vozidiel Seat Ibiza zaradených do výkonu,
montáž svetelných zariadení na 3 vozidlá – 2 x Seat Ibiza, 1 x Škoda Fabia,
oprava vozidlového systému GPS
• poistenie vozidiel – PZP a havarijné, diaľničná známka na vozidlo náčelníka
MsP
Služby:
• taktická a strelecká príprava
• účasť na odborných seminároch: prevádzka vozového parku, prevencia
kriminality
• kontrola hasiacich prístrojov, deratizačné služby
• vypracovanie psychologického posudku vybratým uchádzačom o pracovné
miesto inšpektor MsP
• znalecký posudok na vozidlá VW Polo a Seat Ibiza určené na predaj
• tlač bulletinov a informačného materiálu v rámci projektu „Daj prednosť životu“
• prekládka klimatizačného zariadenia z dôvodu výmeny okien na budove MsÚ
• ošatné pre náčelníka a občianske zamestnankyne
• stravné lístky
V rámci kapitoly 03 je zabezpečovaná prevádzka dobrovoľných hasičských
zborov. Bola zabezpečená údržba požiarnych zbrojníc a služby v preventívnej činnosti
požiarnej ochrany. Výdavky na požiarnu ochranu boli čerpané v celkovom objeme 321
tis.Sk.

04 -

EKONOMICKÁ OBLASŤ

Kategória 04 zahrňuje výdavky na cestnú dopravu- údržbu vodorovného a
zvislého dopravného značenia vo výške 1 133 tis.Sk.
Súčasťou kategórie je aj správa a údržba ciest, ktorá obsahuje údržbu mestských
komunikácií.
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V rámci správy a údržby MK zabezpečoval správca hlavne opravy, nátery
oceľových konštrukcií, prístreškov MHD, bežnú údržbu mostných objektov podľa
manuálu, výškové úpravy uličných vpustov.
V rámci údržby krytov MK boli zrealizované mikrokobercové úpravy v
uliciach: Borovianska, Slnečná, Kuzmányho nábrežie, Dukelských hrdinov, Študentská
/časť/.
Súvislá oprava živičných krytov teplou technológiou bola zrealizovaná v
uliciach: Záhonok, Nižovec, Sokolská /časť/, M. Rázusa, Borovianska, Švermu
/chodník/, na Štepnici, Krupinská cesta, Uramova, Hodžova, C. Hronského, Fullu,
Ružová /chodník/, M. Rázusa /chodník/, Prachatická /chodník/, J. Kozačeka /chodník/,
parkovacie plochy Zvolen Západ, Šoltésovej /chodník/ a Ľ. Štúra /cesta k bytovému
domu/.
V rámci čistenia MK boli finančné prostriedky použité hlavne na tieto činnosti:
 zimná údržba spočívajúca v zabezpečení zjazdnosti ciest a schodnosti chodníkov
počas zimného obdobia,
 letná údržba, spočívajúca hlavne v čistení MK strojným zametaním, ručné
čistenie, údržba mobiliáru v rámci Námestia SNP, čistenie uličných vpustov
v rámci miestnych komunikácií a spevnených plôch
V roku 2007 bol poskytnutý transfer pre MHD vo Zvolene na výkony
zabezpečované vo verejnom záujme v celkovom objeme 12 750 tis.Sk.
V rámci kategórie cestovného ruchu sa v roku 2007 čerpalo 1 833 tis.sk na
výdavky vyčlenené na propagáciu a reklamu mesta napr.:
• pravidelné inzerovanie v magazínoch cestovného ruchu so zameraním na
Slovensko resp. na Slovensko a Českú republiku (RELAX, Turistický lexikón,
Autoatlas, Maľované mapy),
• vydanie Sprievodcu samosprávou vo Zvolene – brožúrka, ktorá občanom mesta
približuje samosprávu, jej fungovanie a význam pre každodenný život
obyvateľov, je sprievodcom službami úradu – ako vybaviť. Brožúrka bola
distribuovaná do všetkých schránok v meste Zvolen.
• dodanie a distribúcia cyklomapy Zvolen a okolie, ktorá atraktívnou formou
propaguje prírodné krásy Zvolena a jeho okolia prostredníctvom cyklotrás
• tlač III. vydania obrázkovej publikácie Zvolen, ktorá je zameraná na obrazovú
propagáciu mesta a jeho historických dominánt,
• vydanie obrázkového pexesa o Zvolenskom zámku a Pustom hrade – pexeso,
ktoré hravou formou približuje deťom krásy Zvolena
• vydanie multimediálneho CD Zvolen a Pustý hrad – propagácia mesta výberom
historických udalostí a fotografií multimediálnou formou,
• výrobu a dodanie drobných propagačných materiálov (tričká, šiltovky, pamätné
listy),
• predplatné časopisu Euroregióny – dôležité informácie o Európskej únii,
o politikách Európskej únie v SR a čerpaní finančných prostriedkov z fondov EÚ
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• Infolisty mestského úradu – materiál zameraný na zvýšenie informovanosti
občanov o aktuálnych záležitostiach samosprávy a úradu vo Zvolene,
• Kalendár mesta Zvolen na rok 2008 – obrazová prezentácia mesta v podobe
nástenného kalendára.
V rámci kapitoly 04 boli čerpané výdavky na činnosť komunitných pracovníkov a
aktivačnej činnosti vo výške 3 668 tis.Sk. Uvedené výdavky sú v značnej miere
refundované z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

05 -

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Časť 05 zahŕňa problematiku ochrany životného prostredia, hlavne výdavky na
zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu ako aj prenájom veľkokapacitných
kontajnerov pre jarné a jesenné čistenie.
Z Recyklačného fondu za vyseparované zložky komunálneho odpadu boli
poskytnuté finančné prostriedky vo výške 402 tis.Sk.
V rámci ochrany životného prostredia boli čistené vodné toky a vykonaná
celoplošná deratizácia v meste .

06 -

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Výdavky v kategórii 06 zahrňujú výdavky prenesenej kompetencie v oblasti
Štátneho fondu rozvoja bývania v celkovej výške 416 tis.Sk na prevádzkové výdavkymzdy, platy, materiálové výdavky.
Výdavky na verejnú zeleň vo výške 16 007 tis.Sk boli použité v najväčšej miere
na rutinnú a štandardnú údržbu, ktorá zahŕňa kosenie trávnikov 3x (niektoré 4x) na
sídliskách a v CMZ, kosenie trávnikov v parkoch 6x, rezy stromov, krov, živých plotov,
výsadbu kvetinových záhonov, výruby stromov a starostlivosť o vysadené stromy,
údržbu a úpravu pieskovísk, detských ihrísk a parkových lavíc.
Druhou najväčšou položkou sú výdavky na nákup všeobecného materiálu tj.
výsadbový materiál – sadenice stromov, krov, kvetín.
Verejné osvetlenie- údržba a elektrická energia spojená s prevádzkou verejného
osvetlenia vo výške 12 950 tis.Sk.
Správa bytov a objektov vo vlastníctve mesta je v celkovej výške 46 546 tis.Sk.
Oblasť správy bytov zahrňuje problematiku, ktorú na základe Mandátnej zmluvy
spravuje SBD Zvolen (viď príloha), jedná sa o správu náj.bytov vo vlastníctve mesta.
V rámci správy a údržby objektov sú v tejto kategórii výdavky na prevádzku
tržnice, verejného WC, fontán , prevádzka MĽP, údržba administratívnych budov,
športových zariadení, výdavky na energie objektov mesta, poistné majetku mesta,
údržba kotolní, vodovodov, kanalizácie.
Zrealizovaná údržba:
• objekt býv.MŠ Okružná – opr.vstupných poškodených dverí, maľovanie
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• objekt MŠ Hodžova 3, objekt Hodžova 5 – klampiarske práce, oprava WC,
omietky, strešnej krytiny
• objekt Dom Ďurjančík – býv.prev.Taverna – uvedenie do prevádzkyschopn.stavu
– oprava vonkajšej omietky, dverí, kamenného obkladu, schodov, oprava
a osadenie lavičiek, maľovanie, oprava zatekania
• objekt OÚ – dodávka a montáž vn.parapetov,úprava priestorov pre Komunitných
pracovníkov,výmena ističov,výmena starého WC, oprava umývadla, opr.strešnej
živičnej krytiny, výmena výkladov a dverí na prevádzke „DRAK“ ( III.etapa
výmeny okien – v mesiaci apríl 2007 ), zhotovenie dreveného pódia, výmena
svietidiel, radiátorov
• objekt býv.ZŠ Sokolská – oprava a sfunkčnenie vykurovania v objekte jedálne
• objekt kino Podborová – oprava poškod.strechy, strešnej konštrukcie
• objekt Jegorovove kasárne – oprava omietky, montáž WC, opr.živičnej krytiny,
čistenie žľabov, opr.vodoporuchy, keram.obkladu
• objekt stánok na Námestí SNP – výmena poškod.líšt
• príspevky do fondu údržby a opráv za NP Vývarovňa, KD č.2, NP na
ul.V.P.Tótha 4
• objekt garáž Podborová – klampiarske práce,výrub stromov
• objekt býv.IV.ZŠ Na Hôrke – oprava vstupných dverí drev.pavilónu, zadebnenie
okien, oprava poškodeného debnenia
• objekt Tržnica – oprava klampiarskych výrobkov
• objekt Mestské kúpele – dvere, zárubne, rošty, oprava poškodeného krycieho
hliníkového pásu ( poškodenie dôsledkom nárazového vetra )
• objekt Múzeum – montáž dverí, oprava zabezpečovacieho zariadenia , oprava
a výmena dažď.zvodov
• objekt Reštaurácia Zvolen – Západ – odstránenie grafitov
• objekt Triedička odpadu Stráže ( býv.kotolňa ) – oprava vonk.fasády, maľovanie
• objekt Práčovňa Zlatý Potok – výmena 7 ks okien, čistenie žľabov
• objekt Pizzéria – dodávka a montáž 2 ks vchodových dverí
• objekt bytový dom Stráže – dodanie 12 ks plastových okien a 1 ks drevených
dverí , realizácia útulku, oprava stupačiek ...
• objekt Balkán – Kovospoj- oprava strechy po havárii

07 -

ZDRAVÉ MESTO

Transfery a dotácie vo výške 110 tis.Sk na ochranu životného prostredia. (viď
tabuľka poskytnutých dotácií). V rámci projektu Drogových závislostí vynaložilo mesto
118 tis.Sk.

08 -

REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

Podstatnú časť výdavkov kategórie 08 tvoria transfery a dotácie jednotlivcom,
neziskovým organizáciám na území mesta Zvolen a prioritným športovým klubom
v objektoch vo vlastníctve mesta (bližšia špecifikácia v prílohovej časti správy).
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Kategória 08 zahŕňa aj výdavky na správu kultúrnych domov v Lukovom a
Zolnej ako aj starostlivosť o kultúrne a historické pamiatky. V rámci pamiatkovej
starostlivosti boli zrealizované činnosti vo výške 3 029 tis.Sk v rozsahu:
- údržba a odlesnenie areálu Pustého hradu
- archeologické práce
- stavebno-konzervačné úpravy odkrytej architektúry
- Námestie SNP – archeologické práce
- údržba vojenských cintorínov
- pamätník obetiam komunizmu
- drobné opravy a údržba pamiatok
V oblasti 08 sú v rámci kapitoly ostatné kultúrne služby výdavky spojené so
zabezpečovaním kultúrnych a športových akcií ako napr. kultúrne leto, MDD, Pustý
hrad celkom v objeme 4 752 tis.Sk.
Finančné prostriedky vyčlenené na túto oblasť boli použité na zabezpečovanie
nekomerčných kultúrnych a športových podujatí v meste Zvolen. Mesto Zvolen
v prvom polroku 2007 organizovalo, alebo sa organizačne podieľalo na približne 72
podujatiach v oblasti kultúry, športu a spoločenských aktivít.
Medzi najvýznamnejšie spoločenské akcie organizované mestom patrili:










Reprezentačný ples mesta Zvolen
Zámocká hudobná jar - 6 koncertov
7. Medzinárodný detský folklórny festival - realizovalo Podpolianske osvetové
stredisko
Zámocké hry zvolenské – podzámocká časť - 4 dni, div. predstavenia na námestí
a v okolí
Kultúrne leto - 10 rôznožánrových aktivít od 29. 6. do 1.9. 07
z programu vyberáme:
Jazzové námestie – po prvý krát využitý priestor Štúrovho parku
126 FAN – celosvetový zraz Fiatov 126 ( 3 Guinesove rekordy)
koncert Falmenco clan – zámok, nádvorie
Ateliér pod nosom – plenér zvolenských výtvarníkov na námestí
Vidiek – koncert, námestie
Zvolenské hudobné povstanie 4. ročník
XV. ročník Výstupu na Pustý hrad

Nové podujatia, ktoré sa v roku 2007 uskutočnili po prvý krát a sú pôvodným projektom
mesta Zvolen:

Letná kinozáhrada - 8 piatkových filmových večerov

Partnerské kultúrne výmeny
zvolenské kultúrne, umelecké inštitúcie a združenia sa predstavili v Prachaticiach
(DJGT, Zvolenská sedmička, KKĽŠ, + prezentácia filmu o zvolenskom
literárnom klube „Mesto lietajúcich slov“
Prachatice vo Zvolene (Šumavský ochotnícky spolok, výstava fotografa Václava
Malinu, Skupina historického šermu UTHER)
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Hory a mesto Zvolen- Festival horského filmu a dobrodružstva

Hodnotenie a výber jednotlivých podujatí prebieha podľa rôznych kritérií –
tradícia, spoločenský význam, divácka úspešnosť z predchádzajúcich ročníkov,
aktuálny trend, príp. žánrové vákuum v danom období.

09 -

VZDELÁVANIE

Kategória 09 zahŕňa hlavne výdavky pre oblasť školských zariadení, ale aj
predškolských zariadení , detské jasle.
Problematika škôl a školských zariadení je v prílohovej časti správy, ktorú
vypracoval za úsek školstva v rámci originálnych a prenesených kompetencií odbor
školstva MsÚ. Celkové bežné výdavky školských zariadení boli v objeme 223 602
tis.Sk.

10 -

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Výdavky kapitoly 10 Sociálne zabezpečenie zohľadňujú výdavky na
prevádzkovanie sociálneho taxíka.
Dôležitou súčasťou kategórie 10 je zabezpečovanie opatrovateľskej služby pre
občanov mesta Zvolen. V roku 2007 vykonávalo túto činnosť 29 opatrovateliek, ktoré
opatrovali v priemere 177 ťažkých a ťažkozdravotne postihnutých občanov . Celkové
výdavky na opatrovateľskú službu boli v objeme 5 450 tis.Sk. V rámci sociálnej pomoci
boli poskytnuté 91 rodinám v hmotnej núdzi jednorázové dávky. V priebehu roka 2007
bolo vyplatených 278 tis.Sk pre 517 detí formou rodinných prídavkov, ktoré sú
financované zo štátneho rozpočtu.
Počas roka boli vo výške 85 tis.Sk poskytované príspevky na dopravu a
príspevky na úpravu a obnovu rodinných pomerov oprávneným osobám. Mesto Zvolen
má 58 detí umiestnených v detských domovoch, z toho príspevok na tvorbu úspor
poskytuje piatim deťom od 01.01.2007 v zmysle zákona č.305/2005 Z.z o
sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele vo výške 1886 Sk mesačne. Príspevok sa
poskytuje do 18 roku dieťaťa.

PRENESENÉ KOMPETENCIE

Prehľad príjmov a výdavkov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti
matriky, stavebného úradu, štátneho fondu rozvoja bývania , školského úradu a registra
obyvateľstva za rok 2007 v Sk:
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Stavebný
úrad

Matrika
Výdavky
mzdové náklady
Odvody do poisťovní
Cestovné
Energie
Materiál
Údržba
Služby
Transfery- dávky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu
Príjmy
Vlastné príjmy
Dotácia zo ŠR…
Dotácia zo ŠR 2006
75% SOU- príjem obcí

Príjmy spolu

653 577
243 865
0
56 791
114 786
3 849
57 580
0

2 360 697
273 867
855 510
102 130
9 031
1 923
472 611
11 354
128 697
7 210
600
0
128 110
19 350
11 121
0
93 463
4 101 840Sk 415 834 Sk

537 067
189 239
3 706
16 762
215 969
0
93 484
13 256

321 678
116 390
0
28 253
215 593
3 453
580
0

1 069 483 Sk

685 947 Sk

0
397 641

0
1 060 000

836 250
0
2 746 392 Sk 397 641 Sk

0
1 060 000 Sk

0
431 470
216 360
0
647 830 Sk

-9 483

-38 117

1 130 448 Sk

130 840
1 085 072
0
1 215 912 Sk

Rozdiel P-V

Register
Školský úrad obyvateľstva

ŠFRB

855 100
1 055 042

85 464 -1 355 448 Sk

-18 193

V uvedenom prehľade v rámci stavebného úradu je zohľadnený príjem vo výške
75% príjmov od obcí združených v rámci spoločného úradu, nakoľko väčšinu činností
a úkonov pre združené obce v SOU zabezpečuje stavebný úrad.
DLHOVÁ SLUŽBA
V roku 2007 boli výdavky na splácanie istiny a úrokov z úveru v celkovej výške
13 759 tis.Sk.
Celková zadĺženosť Mesta Zvolen v roku 2007 bola v prepočte na jedného
obyvateľa mesta Zvolen vo výške 320,-Sk/rok.
Dlhová služba Mesta Zvolen predstavuje 1,9% z celkových skutočných
výdavkov roku 2007.
Štruktúra prijatých úverov v tisíc Sk:
Ročná splátka
Názov úveru + rok prijatia

Výška

Istina

Úrok

Spolu

Zostatok
istiny k
31.12.2007

Nájomné byty Hôrka (r.2002)
Vnútorný mestský okruh Hronská
(r.2004)

33 325

1 114

772

1 886

27 662

40 000

7 237

1 193

8 430

26 791

Rekonštrukcia Nám.SNP (r.2004)

3 272

239

228

467

2 845

Nájomné byty Zl.Potok (r.2004)- 60 b.j.

54 895

1 567

613

2 180

50 251

Nájomné byty Zl.Potok (r.2006) -26 b.j.

20 616

594

202

796

19 875
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Spolu

152 108

10 751

3 008

13 759

127 424

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Celkové čerpanie kapitálových výdavkov bolo v objeme 129 069 tis.Sk, čo
je približne 91% z upraveného rozpočtu. Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov je
v prílohovej časti správy.

Komentár k niektorým finančne náročným investíciám :
Výkup pozemkov kúpalisko Neresnica- Spoluvlastníci pozemkov, na ktorých sa
nachádza areál kúpaliska Neresnica vo Zvolene, nesúhlasili s kúpnou cenou za
predmetné pozemky, ktorú navrhlo mesto ( 500 ,- Sk/m2) a samy navrhovali kúpnu
cenu, ktorá bola neprijateľná pre Mesto Zvolen, ( 2.000 ,- Sk/m2 a viac). Dňa 8.10.2007
Komisia financií , majetku a podnikania doporučila mestu výkup pozemkov v cene
1.500 ,- Sk/m2 s tým, že kúpne zmluvy treba uzatvoriť v roku 2007 a časť kúpnej ceny
v objeme schválenom v rozpočte v roku 2007 uhradiť pri podpise zmluvy.Nakoľko ale
nedošlo k schváleniu zvyšného balíka finančných prostriedkov potrebného na výkup
spoluvlastníckych podielov na pozemkoch, nedošlo ani k realizácii celého výkupu

ZOMES - práce vo výške 2 097 tis.Sk spočívali v realizácii:
•
•
•
•

optickej prípojky MŠ Bystrický rad,
Telefónna ústredňa MsÚ Zvolen,
šachty Námestie SNP,
nafúknutie optického vedenia - Zlatý Potok.

Rekonštrukcia Námestia SNP - II. etapa - Finančné prostriedky vo výške 6 260 tis.Sk
boli použité na stavbu objektu tribúny, ktorá je súčasťou rekonštrukcie II. etapy
Námestia SNP.
Lukové - kanalizácia a ČOV - Práce boli realizované z finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu vo výške 5 200 tis.Sk a vo výške 5%-nej spoluúčasti mesta podľa
projektovej dokumentácie. Čerpanie finančných prostriedkov bolo v súlade s platnou
legislatívou na zrealizovanú potrubnú časť v dĺžke 750m, vrátane šácht.
Výstavba 26 b.j. Zlatý potok - dokončenie - Finančné prostriedky boli použité na
dokončenie výstavby 26.b.j. na Zlatom Potoku z roku 2006 vo výške 16 404 tis.Sk.
Verejná zeleň - Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 1 454 tis.Sk na prípravné a
projektové dokumentácie: Park A. Domana, Park Višňovského a Úprava verejného
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priestranstva pri DSS Záhonok, na detské ihrisko na ulici A. Hlinku, detské ihriská na
sídlisku Zvolen Západ a detské ihriská na Podborovej /ulica Smreková/ a detské ihrisko
na Družstevnej ulici a detské ihrisko na ulici E. M. Šoltésovej.
Verejné osvetlenie - Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu verejného
osvetlenia /svetelných bodov a káblových rozvodov, podperných bodov, rozvádzačov
VO/. Išlo o rekonštrukciu VO v týchto uliciach: Okružná, Pribinova, M. Belu, Gen.
Asmolova, J. Bottu v celkovej výške 4 924 tis.Sk.
Rozšírenie civilného cintorína Zlatý potok - II. etapa – Rozpočet vo výške 3 964 tis.Sk
sa nevyčerpal z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, dážď spôsobil
rozmočenie terénu a neprístupnosť svahov.

7. ZÁVAZKY A POHĽADÁVKY
Špecifikácia záväzkov a pohľadávok mesta k 31.12.2007 podľa nižšie uvedených
údajov je v priložených zápisoch z inventarizácií v prílohe správy.

SÚ
311
314
314
315
315
315
315
315
316
318
318
318
318
318
318
318
335
348
378
378

Druh pohľadávky
Odberatelia- reklam.činnosť
Poskytnuté prevádzkové preddavky
Poskytnuté preddavky- SBD- správa bytov

Nájomné nebytové priestory
Cintorínske poplatky
Odberateľské faktúry
SBD- správa bytov
Ostatné pohľadávky- pokuty, alkohol…
Ostatné pohľadávky PHM
Daň z nehnuteľnosti- FO,PO
Daň za nevýherné hracie prístroje
Daň za predajné automaty
Daň za užívanie VP
Komunálny odpad
Daň za psa
Daň za ubytovanie
Pohľadávky voči zamestnancom
Zúčtovanie dotácií- ZŠ,MŠ- zostatky na BU
Iné pohľadávky
Iné pohľadávky

CELKOM POHĽADÁVKY

k 31.12.2006
50 000,00
108 507,00
3 255 977,00
14 145 397,58
1 606 630,00
2 709 178,00
10 272 297,76
3 082 893,85
21 874,45
12 954 817,44
8 779,00
-1 074,00
175 403,90
9 795 050,12
152 343,50
5 220,00
0,00
4 962 306,83
116 771,80
0,00
63 422 374,23

k 31.12.2007

rozdiel
12/200612/2007

45 000,00
-5 000,00
101 061,00
-7 446,00
2 938 824,00
-317 153,00
7 379 340,14 -6 766 057,44
848 255,00
-758 375,00
2 202 472,98
-506 705,02
11 218 428,42
946 130,66
2 936 764,44
-146 129,41
23 369,70
1 495,25
8 418 047,14 -4 536 770,30
14 779,00
6 000,00
2 565,00
3 639,00
147 330,62
-28 073,28
10 819 299,11 1 024 248,99
152 500,10
156,60
74 420,00
69 200,00
1 100,00
1 100,00
8 575 689,87 3 613 383,04
43 819,90
-72 951,90
10 000 000,00 10 000 000,00
65 943 066,42 2 520 692,19

Súčasťou majetku Mesta Zvolen sú aj pohľadávky. V priebehu roka 2007 boli
odpísané pohľadávky vo výške 11 618 359,11 Sk. Z toho v kompetencii primátora vo
výške 293 233,86 Sk nedaňové pohľadávky. V rámci nedaňových pohľadávok boli
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odpísané pohľadávky za hrobové miesta na cintoríne Zvolen-Zl.Potok. Jedná sa o
pohľadávky vo výške 185 150,-Sk, u ktorých nie je predpoklad vymoženia. Mestské
zastupiteľstvo vo Zvolene v priebehu roka odpísalo pohľadávky vo výške 7 478
449,10 Sk. Najväčšiu časť tvorí pohľadávka vo výške 6 029 897,70 firmy Anden s.r.o.
Pohľadávky boli odpísané v zmysle uznesenia MsZ č.44/2007 zo dňa 23.04.2007.

SÚ
321
321
324
324
325
325
331
333
336
342
379
389

SÚ
952
954
955
951,959
-

Druh záväzku
Dodavateľské faktúry
Dodavateľské faktúry- SBD- správa bytov
Prijaté preddavky- SBD- správa bytov

Prijaté preddavky- nájomné NP
Ostatné záväzky- SBD- správa bytov
Ostatné záväzky- finančné zábezpeky
Záväzky voči zamestnancom
Ostatné záväzky
Zúčtovanie s inštitúc.soc.zabezpečenia
Ostatné priame dane
Iné záväzky- mzdy…
Odhadné účty pasívne
CELKOM ZÁVAZKY KRÁTKODOBÉ

Druh záväzku
Záväzky zo sociálneho fondu

k 31.12.2006
14 019 122,00
995 929,80
3 531 002,80
860 288,60
1 495 534,70
572 905,00
47 671,00
6 000,00
2 013 589,00
309 605,00
3 243 457,61
87 518,36
27 182 623,87

k 31.12.2006

k 31.12.2007
15 537 518,95
1 049 395,10
3 234 799,50
442 210,50
1 342 894,80
2 763 243,00
55 798,00
6 000,00
2 206 634,00
378 775,00
4 061 521,93
79 897,76
31 158 688,54

k 31.12.2007

rozdiel
12/200612/2007
1 518 396,95
53 465,30
-296 203,30
-418 078,10
-152 639,90
2 190 338,00
8 127,00
0,00
193 045,00
69 170,00
818 064,32
-7 620,60
3 976 064,67

rozdiel
12/200612/2007

Dlhodobé bankové úvery:
Hronská ulica
Rekonštrukcia Nám.SNP
Bytové domy- 60 b.j. Zl.Potok
Bytové domy- 26 b.j. Zl.Potok
Bytové domy- Hôrka

224 870,85
74 776,89
-150 093,96
154 194,60
70 143,00
-84 051,60
9 796 766,00
5 502 232,00 -4 294 534,00
132 680 976,32 127 424 731,88 -5 256 244,44
36 480 000,00 26 791 200,00 -9 688 800,00
632 501,00
2 845 301,00 2 212 800,00
51 816 786,45 50 250 942,33 -1 565 844,12
14 975 211,87 19 874 735,55 4 899 523,68
28 776 477,00 27 662 553,00 -1 113 924,00

CELKOM ZÁVAZKY DLHODOBÉ

142 856 807,77 133 071 883,77 -9 784 924,00

Záväzky z nájmu
Dlhodobé prijaté preddavky- DS

V celkovom objeme záväzkov sú zahrnuté aj dodávateľské faktúry, ktoré budú
premietnuté v čerpaní rozpočtu 2008, ale charakterom patria do záväzkov za rok 2007
(decembrové faktúry – vývoz komunálneho odpadu, elektrická energia,
telekomunikačné služby, poštovné). Zvýšenie ovplyvnilo aj predpísanie záväzku na
nákup budovy Stráže vo výške 7 950 000,-Sk, ktorý bude uhradený v roku 2008.
V záväzkoch sú predpísané aj mzdy vyplatené zamestnancom v mesiaci január
2008 ako aj odvody voči inštituciám sociálneho zabezpečenia.
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8. MAJETOK MESTA
MAJETOK MESTA ZVOLEN
(vrátane školských zariadení)

v tisíc Sk
Názov

Software
Budovy,haly,stavby
Stroje, prístroje, zariadenia
Dopravné prostriedky
Inventár, umelecké diela
Drobný dlhodobý hmotný majetok

Preddavok na dlhodobý majetok
Pozemky
Nedokončené hmotné investície
Finančné investície
Ostatné finančné investície
Materiál na sklade
Materiál na ceste
Tovar
Finančný majetok
Poskytnuté finančné výpomoci
Prostriedky rozpočtového hospod.
Pohľadávky
MAJETOK MESTA ZVOLEN

r.2004
r.2005
r.2006
k 31.12.2007
3 202
2 305
1 583
952
1 086 419 1 152 010 1 245 037
1 261 804
20 795
21 188
23 876
27 064
306
955
699
1 177
947
947
1 167
1 317
0
0
0
35
1 290
207
787
0
1 919 615 1 939 332 1 926 878
1 922 032
146 243
153 072
86 464
93 769
56 144
56 344
55 744
56 044
246 996
246 429
251 079
251 079
4 210
3 945
4 014
4 662
0
0
0
0
91
73
121
147
52 762
91 645
117 836
87 516
800
0
0
0
0
0
0
0
88 085
70 972
63 507
66 079
3 627 905 3 739 424 3 778 792
3 773 677

Na prírastkoch majetku malo vplyv zaradenie do majetku niekoľko finančne
náročných investícií a obstaranie nových investícií:
• rekonštrukcia nám,. SNP -13 889 tis.Sk
• darovanie inžinierských sietí od fi Weishaupt – 6 769 tis.Sk
• oporný múrik na VŠŠ - 2 152 tis.Sk
• odkúpenie internátu Stráže – 9 950 tis.Sk
• dokončenie bytového domu- 26 B.J. Zlatý Potok- 36 406 tis.Sk
• technické zhodnotenie verejného osvetelenia -5 635 tis.Sk
• technické zhodnotenie chodníkov, parkovísk a MK- 4 889 tis.Sk
• rozšírenie cintorína, kanalizácia – 11 402 tis.Sk
• obvodný úrad rekonštrukcia budovy/ hygienické zariadenie/- 4 096 tis.Sk
• ZOMES -2 820 tis.Sk
• rekonštrukcia zimného štadiona- 2 545 tis.Sk
• termoregulácia- byty Sokolská -630 tis.Sk
• dodanie hydraulických stlpikov a zábran na nám. SNP – 1 558 tis.Sk
• nákup 9 detských ihrísk- 1 049 tis.Sk
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kancelárské stroje, počítače – 1 794 tis.Sk

Úbytok na majetku mesta nastal hlavne z dôvodu:
odpisy majetku 62 626 tis.Sk
Kino Mier, detské jasle v nadobúdacích cenách 28.728 tis. Sk
plynovody vo výške 1.886 tis. Sk / Sokolská, Nábrežie, Na Hôrke, VŠŠ/
VŠŠ- odpredaj stavieb v hodnote 2.920 tis. Sk, chodníky oplotenie, ihriská
tenisové
odpredaj 13 mestských bytov
zverenie do správy Základných škôl technické zhodnotenie / Hrnčiarska, Západ,
Sekier/- 16 887tis.Sk
kanalizácia Rákoš- 500 tis.Sk
odpredaj 8 parciel pod rodinné domy v Môťovej
odpredaj pozemku- Langoš 1.835 tis. Sk
odpredaj pozemku Stred.vod.spoločnosť 519 tis. Sk
pozemky odpredané pod bytmi
odpredaj pozemkov Tenis Centrumu v hodnote 9.895 tis. Sk

9. MIMOROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Mesto Zvolen hospodári aj z finančnými prostriedkami, ktoré nie sú naviazané
na rozpočet mesta. Jedná sa o rezervný fond, fond kolaudačných rát, finančné
zábezpeky. Hospodárenie jednotlivých fondov je v nasledovných tabuľkách:

Rezervný fond
Počiatočný stav k 1.1.
Tvorba fondu
- prebytok hospodárenia
- prevod hospod.výsledku z VHČ
- kreditný úrok z TV, zmeniek
- vrátenie fin.prostriedkov z BÚ
Použitie fondu
- poplatky banke,úroky z TV
- prevod hospod.výsledku z VHČ
- prevod do príjmov rozpočtu
Konečný stav k 31.12.

k 31.12.2006
2 088 682,91
82 620 274,75
82 010 522,79
352 237,97
257 513,99
0,00
82 029 308,51
19 838,00
0,00
82 009 470,51
2 679 649,15

k 31.12.2007
2 679 649,15
106 112 288,36
98 679 201,17
241 655,27
1 341 557,82
5 849 874,10
48 265 036,27
23 381,00
241 655,27
48 000 000,00
60 526 901,24

Hlavným príjmom rezervného fondu je prebytok hospodárenia za predchádzajúci
rozpočtový rok, hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti a úroky
z terminovaných vkladov a zmeniek. Čerpanie rezervného fondu je podmienené
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naplnením príjmovej časti rozpočtu. Rezervný fond používa mesto len v prípade
nedostatku finančných prostriedkov na bežnom účte.
Fond kolaudačné raty
Počiatočný stav k 1.1.
Tvorba fondu
- kreditný úrok
- zádržné - rozšírenie civilného cint.
- zádržné OKB Plus-budova MsÚ
- zádržné - PS NOVOPS-Dom služ.
- zádržné - Nám.SNP II.etapa
Použitie fondu
- vyplatené zádržné
- vyplatené zádržné
- vyplatené zádržné
- vyplatené zádržné
- poplatky- zrážka daň
Konečný stav k 31.12.

k 31.12.2006
6 959 383,01
128 517,33
128 517,33
0,00
0,00
0,00
0,00
71 402,90
27 790,50
15 687,00
0,00
0,00
27 925,40
7 016 497,44

k 31.12.2007
7 016 497,44
1 689 719,80
80 408,42
450 690,75
279 384,10
756 302,00
122 934,53
1 765 013,03
163 513,00
248 751,00
588 673,00
750 980,40
13 095,63
6 941 204,21

Na mimorozpočtových účtoch kolaudačných rát sú v zmysle zmlúv o dielo
zadržané finančné prostriedky z niektorých investičných akcií- výstavba 60 b.j.
Zl.Potok, výstavba Hronskej ulice, Rekonštrukcia Nám.SNP, rekultivácia skládky TKO
Zv.Slatina, rekonštrukcia Domu služieb, rekonštrukcia budovy MsÚ, rozšírenie
civilného cintorína.
Uvedené čiastky sú poukazované v stanovených termínoch v zmysle
uzatvorených zmlúv s dodávateľom.
Finančné zábezpeky- nájomné byty
Počiatočný stav k 1.1.
Tvorba fondu
- kreditný úrok-vratky úrokov
- finančná zábezpeka - nájomné byty
Použitie fondu
- vratky finančné zábezpeky
- poplatky- zrážka daň
Konečný stav k 31.12.

k 31.12.2006
4 130 853,25
102 018,48
87 058,48
14 960,00
18 001,00
0,00
18 001,00
4 214 870,73

k 31.12.2007
4 214 870,73
1 182 114,20
-27 281,80
1 209 396,00
413 478,00
403 312,00
10 166,00
4 983 506,93

Príjem finančnej zábezpeky za nájomné byty na Hôrke, Zl.Potoku sú
podmienkou uzatvorenia nájomnej zmluvy. Finančná zábezpeka má zabrániť
prípadnému vzniku pohľadávky. Úroky získané z istiny sú príjmom každého
nájomníka a sú vyplácané v nasledujúcom roku po odrátaní bankových poplatkov.
Finančné zábezpeky
Počiatočný stav k 1.1.
Tvorba fondu
- kreditný úrok
- finančné zábezpeky- nájomné NP
- finančná zábezpeka- VAV invest s.r.o.

Použitie fondu

k 31.12.2006
46 884,66
7 869 178,71
2 195,21
416 983,50
7 450 000,00
1 490,00

k 31.12.2007
7 914 573,37
416 204,79
70 519,23
345 685,56
0,00
118 797,00
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- vratky finančné zábezpeky

0,00
1 490,00
7 914 573,37

- poplatky- zrážka daň
Konečný stav k 31.12.

95 738,00
23 059,00
8 211 981,16

V roku 2006 uzavrelo Mesto Zvolen s firmou VAV invest s.r.o. Zmluvu o
Zmluvu o spolupráci, na základe ktorej firma VAV invest s.r.o. zložila finančnú
zábezpeku vo výške 7 450 tis.Sk. Finančná zábezpeka má slúžiť ako sankcia v prípade
nesplnenia si záväzkov do 31.12.2009. Po preukázaní splnenia zmluvných záväzkov
bude finančná zábezpeka vrátená firme VAV invest s.r.o.
Ostatné finančné zábezpeky sú z dôvodu predchádzania vzniku pohľadávok
súvisiacich s prenájmom nebytových priestorov.

10. BILANCIA AKTÍV A PASÍV MESTA ZVOLEN
SÚVAHA K 31.12.2007
AKTÍVA
Neobežný majetok
Software

PASÍVA
3 433 631 000
952 000

Majetkové fondy

3 328 671 000

- fondy investič.majetku

3 324 699 000

Dlhodobý nehmotný majetok

3 125 556 000

- fond obežných aktív

- pozemky

1 866 673 000

- fond hospodársk.činnosti

- budovy, haly, stavby

1 138 800 000

-stroje, prístroje, zariadenia
- dopravné prosriedky
- umelecké diela a zbierky

23 820 000

Finančné fondy

1 177 000

- fond sociálny- záväzky

1 317 000

3 825 000
147 000

80 739 000
75 000

- rezervný fond

60 527 000

-nedokončené hmotné invest.

93 769 000

- ostatné finančné fondy

20 137 000

Dlhodobý finančný majetok

307 123 000

Hospodársky výsledok

17 032 000

- vklady v spoločnostiach

52 863 000

- podielové cenné papiere

3 181 000

- ost.dlhod.finančný majetok

251 079 000

- HV bežného účt.obdobia

11 698 000

- saldo výdavkov a nákladov

17 219 000

- saldo príjmov a výnosov
- výsledok hospodárenia

Obežný majetok-zásoby

3 506 000

- materiál

3 359 000

- tovar

147 000

29 637 000

- dlhodobé bankov.úvery

29 637 000

65 943 000

Záväzky

- pohľadávky ostatné
- voči daňovým príjmom a
nedaňovým

21 729 000

- záv.z obchodného styku

44 214 000

- prijaté preddavky

Finančný majetok
- peniaze
- ceniny
- ostatné vkladové bank.účty

0

134 517 000
16 587 000
3 677 000

-záv.voči zamestnancom

56 000

-záv.zo sociál.zabezpeč.

2 206 000

81 620 000

-daňové záväzky

378 000

388 000

- ostatné záväzky

4 106 000

494 000

- záväzky voči zamestnan.

80 738 000

- dlhodobé prijaté preddavky
- iné záväzky

Prostriedky rozpočt.hospod.

496 000

Bankové výp. a pôžičky

Pohľadávky

- iné pohľadávky

-12 381 000

6 000
103 360 000
4 061 000

5 896 000
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- základný bežný účet
AKTÍVA CELKOM

5 896 000
3 590 596 000

Odhadné účty pasívne
PASÍVA CELKOM

80 000
3 590 596 000

Vyššie uvedené súvahové údaje sú výsledkom hospodárenia Mesta Zvolen za rok
2007.

11. VEDĽAJŠIA HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ

V rámci podnikateľskej činnosti mesta je prevádzkované informačné centrum a
reklamná činnosť, ktorá dosahuje prevažne príjmy na mobilnú ľadovú plochu a
kultúrne podujatia.

Vedľajšia hospodárska činnosť r.2007

Informačné centrum, reklama
Výnosy
- predaj tovaru
- reklamná činnosť
- ostatný predaj/komis.pred.
- úroky
- ostané výnosy-hosp.výsledok r.06
Výnosy spolu

31.12.2006

31.12.2007

101 961,00
350 000,00
500 691,70
240,16
0,00
952 892,86

143 662,60
332 000,00
512 871,60
302,20
241 655,27
1 230 491,67

- tovar
- mzdy
-zákonné soc.poistenie
- zákonné soc.náklady
- ostatné náklady
- spotreba energie
- spotreba materiálu
- ostatné služby
- iné ostatné náklady

74 253,76
377 725,00
129 417,00
6 094,00
8 000,00
34 823,00
1 634,00
74 804,33
4 486,00

91 346,80
392 087,00
134 443,00
4 193,00
8 400,00
35 673,17
3 524,30
59 819,00
5 259,00

Náklady spolu

711 237,09

734 745,27

Hospodárenie IC

241 655,77

495 746,40

Náklady

V rámci výnosov podnikateľskej činnosti tvoria výraznú časť príjmy za reklamnú
činnosť. Jedná sa prevažne o príjmy na Mestský ples, mobilnú ľadovú plochu. Za rok
2007 boli príjmy za reklamu vo výške 332 000,-Sk podľa nasledovnej tabuľky:
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Zvolenská teplárenská,a.s.
SLIAČAN SK s.e.o.
Bučina DDD, spol.s.r.o.
Železničné opravovne a stroj.
L-Z Čech s.r.o.
Toppres D.A.., s.r.o.
QUTDOOR, s.r.o.
Dexia banka Slovensko a.s.
ZOS Zvolen s.r.o.
METRO Cash -Carry Slovakia
Marius Pedersen, a.s.
PUR - STAV KB,s.r.o.
PUR - STAV KB,s.r.o.
SAD Zvolen a.s.
SAD Zvolen a.s.
FO DRU a.s.
FO PS-NOCOPAS a.s.
FO BETAMONT s.r.o.
BV - VHC dar. Zmluva

tisíc
Sk
30
10
10
10
5
10
2
20
20
10
100
10
20
10
15
10
15
10
15

CELKOM

332

účel použitia
Mestský ples
Mestský ples
Mestský ples
Mestský ples
Mestský ples
Mestský ples
Reklama v cyklistickej mape
Plošná reklama MĽP
Reklama MĽP
Reklama MĽP
Reklama MĽP
Mestský ples
Reklama MĽP
Mestský ples
Reklama MĽP
Reklama MĽP
Reklama MĽP
Reklama MĽP
Reklama MĽP

12. MAJETKOVÝ PODIEL V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH
v tisíc Sk
Názov a sídlo

deň zápisu
IČO

MPBH s r.o.
Unionka 54, 960 01 Zvolen
Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o
J.Kráľa 14, 960 01 Zvolen
Spoločnosť Pohronie, a.s.

12.8.1994
31612300
1.1.1995
31620531
6.6.1996

M.R.Štefánika 3355,960 01 Zv.

36004472
1.9.2002
36056006
26.6.2003

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 5

Tatra Air a.s. "v konkurze"
Námestie SNP 11, 974 01 B.B
Zv. mestská nemocnica spol s r.o.
Námestie slobody 22,960 01 Zvolen
Zvolenské noviny, spol s r.o.
J.Kozáčeka 11, 960 01 Zvolen

Letisko Sliač a.s.
962 31 Sliač
Zvolenská ekologická spoločnosť a.s.
Nám.SNP 13, 960 01 Zvolen
Dexia banka Slovensko a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina

36618951
25.9.2003
36620416
15.7.2005
36639508
1.1.2005
36633283
30.6.2007
36799289
1.1.1993
31575951

uznesenie
MsZ

Základné
imanie

Podiel
na ZI
34%

43/1994
152 044
z 21.06.1994
65/1994
2 981
100%
z 13.09.1994
77/1995
1 500
40%
zo
14.12.1995
78/2002-1
4 337 421
5,68%
z 23.09.2002
58/2003
10 150
0,63%
zo
14.04.2003
110/2003
200
34%
z 02.07.2003
81/2005
200
100%
z 13.06.2005
55/2006
25 353 15,975%
z 24.04.2006
53/2007
1 000
50%
z 11.05.2007
1 202 400 0,0499%

Podiel
v Sk
51 695

HV
r.2007
15 221

2 981

132

600

246 366
63

0

68

0

200

-72

4 050
500

510

600 407 981
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